
Ledelse og teknologioptimisme 
– utfordringer og muligheter



Agenda

• Kort om foredragsholder

• Endringer i helsevesenet – hva har vi 
foran oss? 

• Viktigheten av å gå foran og lykkes med 
prosjektene
• Tønsberg-prosjektet

• Ledelsens rolle – utfordringer og 
muligheter



Stein Kinserdal

• Utdanning: sosionom, samfunnspolitikk og -planlegging, ledelse og 
organisering

• Over 30 års erfaring fra offentlige lederstillinger

• Politisk erfaring 

• Administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF siden 2007

• Årets helseleder 2012

• Styreleder i Helse Møre og Romsdal HF siden 2014

• Styremedlem i arbeidsgiverorganisasjonen SPEKTER

• Ledder av Spekters sektorråd HELSE



Helsevesenet et produksjonssystem?

• SiV er en stor 
organisasjon etter norsk 
målestokk

• Og et STORT og 
KOMPLEKST 
produksjonssystem med 
mange subsystemer «Syke»

innbyggere

SiV

«Friske» 
innbyger

Innbyggere som
sogner til  SiV

Nøkkeldata:

Befolkningsgrunnlag 230.000
Årsverk ca. 4.050
Innleggelser 39.727
Polikliniske konsultasjoner 347.670
Dagpasienter 20.244
Fødsler 2.078
Antall senger Somatikk 400 + psykiatri 190 = 590
Budsjett Samlet budsjett på ca fem milliarder kroner (somatikk og psykiatri)

Omsorgsepisoder 410.000

Ansatte

410.000230.000

4.050

N



Endringer i helsevesenet – hvilke trender ser vi?

• Fra behandling av den syke til helse og sunnhet

• Fra prosess til tjenestedesign

• Fra standardiserte prosesser til personalisering

• Fra store strukturer til samarbeidende og 
smidige økosystemer

• Fra styrt datainnhenting til konstant dataflyt



Endringer i helsevesenet – hvilke trender ser vi?

• Digital revolusjon: Store endringer (jfr. den industrielle revolusjonens 
endringer av «alt»)

• Det blir overflod av tjenester

• Blir en revolusjon for helsetjenestene - mye større enn det helsetjenesten ser 
i dag

• Går fra 1900-tallstemaer (pasientdata, journaler og administrative systemer) 
som helsetjenesten har holdt på med de siste 20 - 30 årene 

• Marked og forebygging



Endringer i helsevesenet – hvilke trender ser vi?
• Når helsevesenet fokuserer markedet får vi digital helse

• Drives fram av store aktører - f.eks. Google 

• Hver og en av oss kommer til å ha tilgang til masse sensorer som samler inn data om vår 
kropp, kunnskap om våre gener, app-er som stiller diagnoser

• En mengde tjenester som hjelper oss i hverdagen med helseproblemer, forebygger 
helseproblemer  og advarer oss

• En mengde datainnsamling som gjør oss forberedt på det som skal skje

• 1900-tallet helsetjeneste venter til noen er syk – da er det helsetjenestens tur

• Vi kan forebygge sykdom og arbeide med helsen gjennom pasienten



Endringer i helsevesenet – hvilke trender ser vi?

• Digitalisering av utstyr og samhandling

• Virtuelle konsultasjoner

• Sanntid fjerndiagnostisering 

• Mobile løsninger

• Kunstig intelligens

• Selvbetjeningsløsninger

• Automatisk datafangst

• Velferdsteknologi

• Sensorer 

• 3D bioprintere

• Høyteknologisk

• Utstyr



Fremtidens teknologi i og rundt sykehus – konsekvenser

• Kronikerne – som drar de store kostnadene - kan gjennom digitaliseringen få 
kontroll og mulighet til å administrere sin kontakt med helsevesenet – som  
flytter det ut til dem

• Konsekvenser for pågangen til helsetjenesten

• Konsekvenser for pasientstrømmer

• Konsekvenser for arbeidsprosesser

• Konsekvenser for arbeidsdeling

• Konsekvenser for dimensjonering av helsetjenesten 

• Konsekvenser for planlegging av sykehusbygg



Helsevesenet - tre organisasjoner/verdener: 

- Personalet/profesjonene med sine 
kulturer og arbeidsformer 

- Prosessene

- Pasientene – kunder på det globale marked



Digital omstilling – et lederansvar

Teknologiutvikling går hånd i hånd med og er pådriver for

• Ledelse

• Organisasjonsutvikling

• Samhandling internt og eksternt

• Arbeidsdeling med andre helseaktører og med pasientene

• Raskere og mer effektiv behandling(stid)

• Mer presis diagnostisering

• Diagnostikk flyttes fra spesialisthelsetjenesten  til desentrliderte institusjoner – og til 
BIG DATA

• Konsekvenser for prehospital virksomhet



Endringer i helsevesenet – Konsekvenser for ledere og ledelse

• Ledere må forstå hvor helsevesenet 
er på veg

• Se de store sammenhengene og 
endringene: Løfte blikket!

• Aktivisere medarbeiderne ved å vise 
dem og dele målbildene

• Ledelse – viktigst for digitalisering

• Alle ledere må ta den digitale lederrollen

• Forstå hva digitalisering betyr for 
kjernevirksomheten

• Tjenester og teknologi veves sammen

• Ledelsen må ta de store strategiske 
veivalgene

• Digitalisering er omstilling – ledelsens 
ansvar

• Budsjettprosessene

• Samhandlingen utenfor egen organisasjon



Agenda

• Kort om foredragsholder

• Endringer i helsevesenet – hva har vi 
foran oss? 

• Viktigheten av å gå foran og lykkes 
med prosjektene
• Tønsberg-prosjektet

• Ledelsens rolle



Viktigheten av å gå foran
Hva fokuserer SiV på?

• Teknologi i fokus
• Fokuserer på å øke kunnskap

• Forstå og utfordre

• Teknologiske muligheter

• Prosjektkompetanse/prosjekteierkompetanse

• Endrer beslutningsprosesser
• Bruk av målbilder og delmål vs kun 5-års planer

• Innfører ny teknologi
• Nasjonale og regionale løsninger

– overflødige og nye

• Tydeliggjøre IKTs rolle og status i organisasjonen
• Ansetter Teknologidirektør

Viktig å lykkes med 
prosjektene våre

• Tønsbergprosjektet

• Ny IKT-
infrastruktur-
plattform og 
muligheter det gir

• Ledelse

• Prosjekteierskap 
og forankring



Eksempel på nytenking; Tønsbergprosjektet



Eksempel på nytekning; 
Tønsbergprosjektet
• Banebrytende prosjekt med hårete mål

• Gjennomføres med 0 skader med fravær
• Kvalitet skal være minst like god som 

sammenlignbare sykehus
• 10 % lavere kostnad enn gjennomsnittlig for 

tilsvarende prosjekter
• 50 % raskere byggetid enn gjennomsnittet for 

tilsvarende byggeprosjekter over etablerte konstr.
i grunn

• Bedre kvalitet, ingen byggefeil

• Industrialiserte byggeprosesser
• Standardisering, off-siteproduksjon

• Digitalisering  - robotisering og ny teknologi
• Nye driftskonsepter og nye  arbeidsprosesser 

muliggjøres

• Integrated Project Delivery
• Kontrakt
• Metodikk



Tønsbergprosjektet
-hovedprinsippene i det NYE produksjonssystemet vi tar ibruk
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Ledelsens rolle – utfordringer og muligheter med betydelig 
teknologioptimisme

• Teknologientusiast og gå foran

• Gevinstrealiserende 
• Gevinstrealisering fra nye teknologiske 

løsninger

• Håndtere ansatte – overflødige og nye

• Endre beslutningsprosesser og kultur
• Pilotere  og prøve-feile mer enn før



Spørsmål?


